ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: predsednik@zdps.si

IO-ZDPS-2015-02

Zapisnik 2. seje Izvršnega odbora ZDPS
Datum sestanka: 17.03.2015 ob 18:00
Kraj : prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dušan Gorše, Erika Sebanc, Matej Kršinar, Jože Skrbinek, Simon Bračič, Stanislav
Novak, Vlado Rumiha, Sebastjan Kokalj, Kaja Jamnik, Dragan Antonijević

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika skupščine
2. Predstavitev in potrditev članov TRK
3. Registracija 2015
4. Koledar 2015
5. Tekmovalni pravilnik 2015
6. Dokumentacija AJPES
7. Sprememba statuta ZDPS
8. Smernice za nadaljnje delo ZDPS
Dušan Gorše pozdravi prisotne in na kratko obrazloži svojo odločitev za kandidaturo na
mesto začasnega predsednika ZDPS.
Ad1) Pregled zapisnika skupščine
Dušan Gorše prisotne seznani z vsebino zapisnika in s sprejetimi sklepi skupščine.
Ker določeni sklepi iz prejšnjih skupščin niso bili realizirani, je marčevska skupščina naložila
novemu vodstvu zveze rešitev le teh.
Sklep št. 1: Simon Bračič v roku 14 dni pripravi dopis o problematiki sodniške organizacije,
da se društva opredelijo glede sodnikov ali so za ali proti prisotnosti sodnikov na
tekmovanjih pod okriljem ZDPS.
Sklep št. 2: TRK naj obravnava in poda mnenje o primernosti selektorja moške
reprezentance do naslednje seje IO.
Ad2) Potrditev članov TRK
Jože Skrbinek predstavi člane TRK, ki so:
- Jože Skrbinek – predsednik
- Kaja Jamnik – član
- Dragan Antonijević – član
- Bogdan Kirbiš – član
- Matevž Dovžan – član
Sklep št. 3: IO potrjuje predlagane člane TRK.
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Ad3) Registracija 2015
Registracija 2015 bo potekala v petek, 20.3.2015 od 17. – 20. ure dalje v prostorih ŠD Zarja v
Ljubljani. Ob registraciji bodo prisotni:
- Jože Skrbinek
- Kaja Jamnik
- Matevž Dovžan
Arnika je zaradi oddaljenosti poslala obrazce in licence po pošti in na registraciji ne bodo
osebno prisotni.
Višina kotizacij:
- registracija društva = 200,00 €
- licenca člani = 35,00 €
- licenca mladinci = 20,00 €
- licenca cicibani = 1,00 €
Višina sodniške točke: 1 točka = 1,00 €
Sklep št. 4: Višina kotizacij za licence in registracijo društev ostanejo enake kot prejšnje
leto, ravno tako tudi višina sodniške točke.
Sklep št. 5: Erika Sebanc in Sebastjan Kokalj pripravita poseben akt, v katerem bo
opredeljen način izplačevanja sodniških stroškov.
Ad4) Koledar 2015
Jože Skrbinek predstavi koledar tekmovanj za leto 2015. V letošnjem letu se bosta vodila dva
koledarja in sicer:
- koledar mednarodnih tekmovanj in tekmovanj pod okriljem ZDPS
- koledar družabnih turnirjev
Trenutno še niso znani organizatorji tekmovanj pod okriljem ZDPS, saj bodo društva
kandidaturo za organizacijo oddala ob registraciji.
Sklep št. 6: TRK glede na prejete kandidature določi organizatorje in le te vnese v koledar
ter ga predstavi izvršnemu odboru in po potrditvi objavi na spletni strani ZDPS.
Ad5) Tekmovalni pravilnik 2015
Jože Skrbinek predstavi predlagane spremembe tekmovalnega pravilnika, ki se nanašajo
predvsem na ligaško tekmovanje in na DP v natančnem izbijanju.
Sklep št. 7: Ligaško tekmovanje poteka po naslednjem ključu:
- V primeru, da se za ligaško tekmovanje registrira 9 ali manj ekip, se odigra
enokrožni sistem s final fourom.
- V primeru 10 ali več ekip, se ekipe razdeli v dve skupini, odigra se dvokrožni sistem,
s tem da gresta v eno skupino prvi in četrti, v drugo pa drugi in tretji. Za razvrstitev
prvih 4 ekip v skupini, se štejejo rezultati preteklega leta pred final fourom. Ostale
ekipe se v skupini izžreba. V final four se uvrstita najboljši dve ekipi iz vsake
skupine.
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Final four – polfinale:
o Prvouvrščeni iz 1. skupine : drugouvrščeni iz 2. skupine
o Drugouvrščeni iz 1. skupine : prvouvrščeni iz 2. skupine
Final four – finale: odigrata zmagovalca iz polfinala
Ligaško tekmovanje se bo igralo po sistemu:
o 1. trojka(open)-dvojka(open)-enojka(ž)
o 2. dvojka(open)-dvojka(mix)-enojka(m)
o 3. trojka(mix)-dvojka(open)-enojka(open)

Sklep št. 8: TRK vnese potrjene spremembe v tekmovalni pravilnik in ga objavi na spletni
strani ZDPS. TRK pripravi obrazce za ligaško tekmovanje.
Sklep št. 9: Tekmovanja pod okriljem ZDPS vodi predstavnik TRK. TRK do naslednjega
sestanka izvršnega odbora pripravi ustrezne rešitve za primer, ko nihče od članov TRK ni
prijavljen na tekmovanje.
Ad6) Dokumentacija AJPES
Sebastjan Kokalj pove, da je dokumentacija za AJPES pripravljena.
Sklep št. 10: Blagajnik Sebastjan Kokalj do 22.3.2015 odda vse potrebno na AJPES in na
davčni urad.
Ad7) Spremembe statuta ZDPS
Dušan Gorše predstavi potrebne spremembe statuta ZDPS v skladu s sklepi marčevske redne
skupščine ZDPS (sklep št.: 7).
Sklep št. 11: Erika Sebanc in Dušan Gorše pripravita spremembe statuta in poslovnika o
delu skupščine ZDPS. Pripravljene spremembe statuta in poslovnika se pošlje društvom.
Društva bodo spremembe potrjevali na izredni skupščini.
Ad8) Smernice za nadaljnjo delo ZDPS
Dušan Gorše predstavi svoje videnje dela v ZDPS. Predstavi tudi možnosti registracije novih
društev v letu 2016.
Izvršni odbor bo ustanovil posebno delovno skupino (komisijo), ki bo do jesenske skupščine v
letu 2015 pripravila prenovljen tekmovalni pravilnik. Vodja te skupine bo predstavnik TRK.
Prav tako se bo ustanovila tudi komisija za logistiko, katere vodja bo Darc Erdeljc.
Sklep št. 12: Komisiji se ustanovita na eni izmed naslednjih sej izvršnega odbora. Vsebina
dela posamezne delovne skupine bo opredeljena s sklepom izvršnega odbora.

Sestanek je bil zaključen ob 20:40 uri.
Zapisal:
Matej Kršinar
sekretar ZDPS

Dušan Gorše
predsednik ZDPS
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